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1. Introductie
Welkom bij Boutiquehotel Duynrijck, een indrukwekkend hotel met allure in “quiet luxury”-sfeer, direct 
grenzend aan het Nationaal Park Hollandse Duinen aan de Duindamseweg 17 te Noordwijk aan Zee.

Dit volledig nieuw ontwikkelde Boutiquehotel bestaat in totaal uit 40 rijkelijk ingerichte hotelsuites, 
afhankelijk van het type geschikt voor 2/4 personen en zelfs voor gezinnen! Stuk voor stuk stijlvol en 
rijkelijk ingericht. Excellent en kwalitatief. Royaal en intiem tegelijkertijd. Perfect voor een long stay, 
heerlijk voor een kort verblijf  vlakbij zee.

Op de begane grond bevindt zich een bijzonder fraai restaurant met royale terrassen waar gasten van het 
hotel eveneens gebruik van kunnen maken. Het wordt een smaakvolle plek met een fijne sfeer waar je 
heerlijk kunt eten. Ook gasten van buiten zullen er zeer welkom zijn.

Zowel het restaurant als het hotel zullen worden geëxploiteerd door de Noorlander Groep van de familie 
Noorlander.  De Noorlander Groep is ondermeer eigenaar van Grand Hotel Huis ter Duin. Huis ter Duin 
is één van de bekendste 5-sterren hotels van Nederland en bestaat inmiddels al meer dan 135 jaar. Met de 
Noorlander Groep als exploitant is de kwaliteit en het succes van Boutiquehotel Duynrijck gegarandeerd! 

Hotelgasten kunnen hun kostbare bezit parkeren in de ondergrondse parkeergarage die plaats biedt aan 
27 auto’s.

De start van de bouw van Boutiquehotel Duynrijck is voorzien in 2023 en naar verwachting zal het hotel
haar deuren kunnen openen in de tweede helft van 2024.

Boutiquehotel Duynrijck kent zijn gelijke niet. Het is een boutiquehotel dat tot in de finesses en 
details is uitgedacht en uitgewerkt. Dit komt onder meer tot uiting in de kenmerkende architectuur in 
overeenstemming met de “Noordwijkse stijl” een klassieke badplaatsarchitectuur, voorzien van moderne 
accenten. Deze “Noordwijkse stijl” kenmerkt zich door rijk gedetailleerde daken en dakkapellen met 
diverse houten accenten in de gevel. Staande raampartijen geven het gebouw een rijke allure en een 
levendig gevelbeeld. Deze verfijning en kleinschaligheid wordt gecombineerd met lichtkleurige
materialen met een nauwgezette detaillering.

In deze Facts & Figures informeren wij u uitgebreid over alle zaken rond dit hotel met 
sensationele allure!
 
De ontwikkeling van het project startte in 2019 toen Chronos Vastgoed BV uit Katwijk haar oog liet
vallen op deze bijzondere locatie. De huidige eigenaren hadden, vanwege gevorderde leeftijd en wegens 
gebrek aan opvolging, besloten het restaurant met ijssalon, genaamd De Duinrand, te koop aan te 
bieden. Gegrepen door de prachtige locatie - omgeven door groen, gelegen direct tegen het Nationaal 
Park Hollandse Duinen, achter de duinen en op ruime loopafstand van misschien wel één van de mooiste 
stranden van Zuid-Holland - was de keuze om hier iets heel bijzonders te realiseren snel gemaakt.
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Samen met architectenburo Van Manen werd een schitterend ontwerp gemaakt, dat recht doet aan de 
prachtige omgeving en volledig is uitgevoerd in overeenstemming met de “Noordwijkse stijl”.

Natuurlijk mag u verwachten dat de gehele organisatie rondom verhuur, beheer, exploitatie, onderhoud 
en dergelijke van de hotelsuites in Boutiquehotel Duynrijck tot in de puntjes geregeld is en dat u als 
toekomstig eigenaar volledig ontzorgd wordt. Feitelijk hoeft u alleen maar te genieten van uw rendement 
en natuurlijk het plezier van eventueel eigen gebruik. 

In onze sfeerbrochure maakt u uitgebreid kennis met de ‘look en feel’ van het concept. In deze Facts 
and Figures zal echter uitgebreid ingegaan worden op alle onderdelen die het hotel zo uniek maken. Wij 
informeren u stap voor stap over alle ‘need-to-knows’.

Aan kopers zal uiteindelijk een uitgebreide (digitale) kopersmap worden overhandigd waarin de 
overeenkomsten, plattegronden, technische omschrijving, splitsingsakte en documenten met betrekking 
tot de hotelexploitatie van Boutiquehotel Duinrijck zijn gebundeld.

Boutiquehotel Duynrijck is ‘the next level’ in hotellerie en zal de nieuwe standaard vormen voor 
toekomstige ontwikkelingen. Vandaag wordt met dit project de trend gezet voor morgen.

2. Investeren in de Noordwijkse kust
Het project bestaat uit slechts 32 unieke hotelsuites en 8 dubbele hotel(familie)suites met een eigen 
ondergrondse parkeergarage die plaats biedt aan 27 auto’s. De hotelsuites worden uiteraard compleet en 
hoogwaardig ingericht naar de laatste wensen en normen.

Boutiquehotel Duynrijck is een ongeëvenaard modern hotel met een “quiet luxury” signatuur en toch met 
een vertrouwde gemoedelijke uitstraling en karakter.

Noordwijk is een verademing. Eindeloze duinen, natuurschoon, kleurrijke bloemenvelden en een 13 km 
lang schoon zandstrand. Noordwijk is een heilzame badplaats, het decor voor een ontspannen of  actief  
verblijf. Geniet van de frisse zeelucht, de bruisende boulevards, de gezellige winkelcentra, de heerlijke 
restaurants, de gastvrije hotels en tal van culturele activiteiten. Bent u op zoek naar historie vergeet dan 
Noordwijk Binnen niet. Bezoek de oude dorpskern, proef  de sfeer en ervaar hoe een heel ander Noordwijk 
tot leven komt.

In en rond Noordwijk liggen prachtige natuur-, duin- en bosgebieden. Zo dicht bij de grote steden en toch 
zo enorm uitgestrekt, stil en ongerept. Kilometers lang struinen door de Coepelduynen richting Katwijk, 
de Noordduinen richting Zandvoort en het Langeveld bij Noordwijkerhout. Van Wassenaar tot de top van 
Zuid-Holland strekt zich een smalle maar afwisselende duinstrook uit: Nationaal Park Hollandse Duinen. 
Hier vlakbij liggen ook de Amsterdamse Waterleidingduinen met een bezoekersruimte in een prachtig 
gerestaureerd pompstation. Naast duinlandschap is er fantastisch bosgebied, zoals Landgoed
Leeuwenhorst, dat ligt in de gemeente Noordwijkerhout en grotendeels in beheer is bij het Zuid-Hollands 
Landschap. Voor de prachtige natuur, vruchtbare grond, bloemenvelden en bosgebied kunt u terecht in 
Noordwijkerhout. Of  haal een frisse neus, ga dieren spotten en wandelen in De Zilk.
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Sinds maart 2020 is Noordwijk de trotste bezitter van de Europese erkenning als heilzame badplaats. De 
erkenning is ontvangen van ESPA (European Spas Association) op basis van de kwaliteit van het zeewater, 
de klimatologische omstandigheden, de omgeving, de faciliteiten en diverse toepassingen.
Noordwijk aan Zee is een energieke zeebadplaats waar je het hele jaar door van unieke activiteiten kunt 
genieten. Ga op zoek naar je favoriete terras, het mooiste stukje strand of  shop-till-you-drop. Voel het 
warme zand tussen je tenen tijdens een prachtige zomerdag of  ga wandelen in de uitgestrekte duinen. 
Noordwijk aan Zee biedt het allemaal.

De locatiekaart toont de ligging van het hotel ten opzichte van de kust en het omliggende natuurgebied.
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Schaalbaar 
Boutiquehotel Duynrijck is samengesteld uit 32 luxe hotelsuites en 8 dubbele hotel(familie)suites.
De 8 dubbele hotel(familie)suites zijn opsplitsbaar in twee hotelsuites. Dit maakt het Boutiquehotel 
bijzonder geschikt voor gasten in verschillende samenstellingen - van koppels tot gezinnen - en biedt 
de exploitant ook de flexibiliteit, capaciteit en ‘slagkracht’ die benodigd is om het hotel succesvol in de 
markt te positioneren. Deze schaalbaarheid komt volledig ten goede aan de bezettingsgraad en dus op 
uiteindelijk de huurinkomsten en het rendement op uw investering.

Duurzaamheid 
Al langere tijd is er vanuit de vakantiemarkt een trend naar meer luxe, betere service, authenticiteit 
en duurzaamheid. De recreatiesector is dan ook volop in beweging. De kwaliteitsslag is op diverse 
gebieden reeds gemaakt; ook authenticiteit is steeds vaker terug te vinden in de beleving van hotels 
en vakantiewoningen. De duurzaamheidsslag dient echter veelal nog gemaakt te worden in de 
recreatiesector. De initiatiefnemers van Boutiquehotel Duynrijck hebben er juist heel bewust voor 
gekozen om hierin een voortrekkersrol te nemen en met een langetermijnvisie in het achterhoofd te
kiezen voor integratie van échte duurzaamheid. Dit wordt bereikt door voor het verwarmings- en 
koelsysteem gebruik te maken van een WKO-installatie met eigen bronnen. Deze bewuste keuze vertaalt 
zich direct terug in de lage energielasten en draagt direct bij aan een schonere omgeving en een beter 
milieu.

Trends in de markt 
Langere verblijven (extended stay), familievakanties, hogere mate van services en duurzaamheid zijn 
trends in de markt die erkend worden in de diverse marktonderzoeken naar de hotelmarkt in Nederland 
en Zuid-Holland. De markten voor recreatiewoningen en hotels ‘kruipen’ steeds meer naar elkaar toe.
Gasten wensen tijdens hun vakantie wel het comfort van een ‘eigen’ verblijfsaccommodatie, maar dan met 
het gemak en de services van een hotel. Die twee werelden komen in Boutiquehotel Duynrijck duidelijk bij 
elkaar.

Grand Hotel Huis ter Duin zal zich met Boutiquehotel Duynrijck primair richten op doelgroepen in de 
leisuremarkt. Daarbij richt men zich op mensen, families of  vriendengroepen die lekker een weekend of  
een week weg willen. Daarnaast verwacht Huis ter Duin, ondanks de afwezigheid van vergaderzalen, ook 
veel interesse uit de (internationale) zakelijke vergadermarkt. Eventuele vergaderzalen kunnen namelijk 
ook altijd bij Huis ter Duin geboekt worden. Ook vanuit de corporate markt ziet men veel potentieel bij 
bedrijven die hun medewerkers aan een project willen laten werken vanuit een aangename en centrale 
plek in de Randstad.

De bezettingsgraden van luxe hotels landelijk liggen op ca. 72% volgens de marktonderzoeken 
van onder andere Horwath HTL. De uitkomsten uit deze marktonderzoeken en publicaties zijn 
ook meegenomen en meegewogen bij het bepalen van het concept voor Boutiquehotel Duynrijck. 
In de rendementsberekeningen voor Boutiquehotel Duynrijck wordt na het eerste jaar echter 
voorzichtigheidshalve uitgegaan van een realistische en haalbare bezettingsgraad van 69%.

De hotelsuites in Boutiquehotel Duynrijck kennen een eigentijdse en moderne architectuur, een sterk 
duurzaam karakter en een uitstekend rendementsperspectief  dankzij de bijzonder gunstige
verhuurmogelijkheden. Vanzelfsprekend is er veel aandacht besteed aan styling (“quiet luxury”) en het 
interieur dat met speciale zorg is samengesteld door interieurstudio Mariska Jagt. De beelden spreken 
voor zich. Is er meer nodig om u te enthousiasmeren?
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3. Het concept
De hotelsuites met parkeergarage en toebehoren in Boutiquehotel Duynrijck worden voor u geëxploiteerd 
en verhuurd. De volledige hospitality wordt verzorgd in aansluiting op de exploitatie van een kwalitatief  
hoogwaardig restaurant op de begane grond met riante terrassen. Dit restaurant vormt een onderdeel van 
het hotel en is architectonisch slim geïntegreerd.

Alle services, diensten en gemakken die een vakantiegast zich kan wensen, worden geïntegreerd in 
Boutiquehotel Duynrijck. Met als doel een zo hoog mogelijke beleving voor de gast en een zo hoog 
mogelijk verhuurrendement voor de eigenaars van een hotelsuite in Boutiquehotel Duynrijck. En 
natuurlijk is het fijn om zelf  ook te kunnen genieten van alle services en diensten als u een keer zelf  
gebruik maakt van uw hotelsuite. Hoe relaxed en ontzorgend kan bezit zijn!
 
Hoog segment 
Er is heel bewust gekozen voor een formule op het “quiet luxury”-niveau. In dit ‘betere’ en ‘hogere’
segment is schaarste en de vraag naar hoge kwaliteit neemt vanuit diverse markten steeds meer toe. 
Dit “quiet luxury”-niveau in combinatie met de locatie vlak bij een natuurgebied maar ook vlak aan zee 
(én het prachtige gebouw met smaakvol interieur) zal zorgen voor een bijzonder aangenaam verblijf  
in Boutiquehotel Duynrijck én derhalve voor een bijzonder aangenaam rendement voor de eigenaars/
investeerders van een hotelsuite!

Comfort 
De hotelsuites en dubbele hotel(familie)suites bieden het comfort dat men ook ervaart bij een 
appartement of  vakantiewoning, maar dan in combinatie met alle gemakken, services en de 
beschikbaarheid van het comfort van een hotel! Gebruikers komen volledig tot rust in het weldadige en 
stijlvol ingerichte interieur.

Kortom een geweldig buitenverblijf  om te bezitten. Zowel voor het rendement alsook om er zo nu en dan
zelf  van te genieten met familie en vrienden!
 
Eigen parkeerplaats 
De hotelsuites worden verkocht tezamen met de ondergrondse parkeergarage welke plaats biedt aan 27 
auto’s. Deze parkeergarage wordt samen met de hotelsuites verhuurd en geëxploiteerd.

Stijlvol interieur 
Speciaal voor Boutiquehotel Duynrijck heeft interieurstudio Mariska Jagt een “quiet luxury” ontwerp 
gemaakt. Dit ontwerp zal in alle facetten van het hotel worden doorgevoerd. Niet alleen in de kamers, 
maar ook in de algemene ruimtes en in de verdere uitstraling van deze unieke beleving.
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De 40 hotelsuites zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:
 
2-persoons hotelsuite type A, C, D, E en K
• Het gaat in totaal om 30 hotelsuites in deze categorie;
• Compleet ingerichte hotelsuite met ruime living, luxueuze badkamer met dubbele wastafel, 

inloopdouche en apart toilet;
• Gemiddelde oppervlakte ca. 28 m2 (er zijn verschillen tussen de diverse eenheden);
• Het betreft de bouwnummers 1 tot en met 23, 25 tot en met 29, 34 en 39;

2-persoons hotelsuite type J
• Het gaat in totaal om 2 hotelsuites in deze categorie;
• Compleet ingerichte hotelsuite met ruime living, luxueuze badkamer met dubbele wastafel, 

inloopdouche en apart toilet; 
• Gemiddelde oppervlakte ca. 38 m2;
• Het betreft de bouwnummers 35 en 40;

4-persoons dubbele hotel(familie)suite type G, H en I
• Het gaat in totaal om 7 hotelsuites in deze categorie;
• Compleet ingerichte dubbele hotelsuite met buitenruimte. Bestaande uit 2 hotelsuites beide met 

ruime living, luxueuze badkamer met dubbele wastafel, inloopdouche en apart toilet;
• Gemiddelde oppervlakte ca. 47 m2 (er zijn verschillen tussen de diverse eenheden);
• Het betreft de bouwnummers 30, 31, 32, 33, 36, 37 en 38;

4-persoons dubbele hotel(familie)suite type F
• Het gaat om 1 hotelsuite in deze categorie;
• Compleet ingerichte dubbele hotelsuite met buitenruimte. Bestaande uit 2 hotelsuites beide met een 

ruime living, luxueuze badkamer met dubbele wastafel, inloopdouche, apart toilet en buitenruimte;
• Oppervlakte ca. 63 m2;
• Het betreft bouwnummer 24;

Zowel vanuit het oogpunt van een waardevaste en goed renderende investering, als vanuit het oogpunt 
van het eigen gebruik is een investering in Boutiquehotel Duynrijck zeer de moeite waard.
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Begane grond
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Eerste verdieping

Tweede verdieping

11Duynrijck | Boutiquehotel NoordwijkFacts & Figures



4. Structuur en contractspartijen
Bij de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van Boutiquehotel Duynrijck zijn verschillende
(contracts)partijen betrokken. Daarnaast gaat u als koper/eigenaar verschillende overeenkomsten aan 
met diverse contractspartijen. In deze paragraaf  geven wij een samenvatting van de (contracts)partijen en 
de diverse overeenkomsten waarmee u te maken heeft.

Verkoper en aannemer 
Het Boutiquehotel Duynrijck is gelegen op eigen grond en het eigendom zal worden gesplitst in 
appartementsrechten.
U koopt uw hotelsuite of  dubbele hotel(familie)suite met het daaraan verbonden eigendom van de gehele 
parkeergarage in de vorm van een appartementsrecht.

Inzake de realisatie van het Boutiquehotel Duynrijck (en dus ook uw hotelsuite of  dubbele hotel(familie) 
suite) sluit u een koopovereenkomst met de ontwikkelaar en een aannemingsovereenkomst met de 
aannemer. In de overeenkomst met de ontwikkelaar is tevens begrepen de aankoop van het luxueuze 
inventaris-, interieur- en inrichtingspakket. 

Gesplitste koop- en aannemingsovereenkomst
Wanneer u besluit tot aankoop van een hotelsuite over te gaan, wordt dit vastgelegd in een tweetal 
overeenkomsten. De koopovereenkomst voor de grond en de aannemingsovereenkomst voor het bouwen 
van de hotelsuite. Met het tekenen van de koopovereenkomst verplicht de ontwikkelaar zich tot de 
levering van de grond en  het luxueuze inventaris-, interieur- en inrichtingspakket, terwijl u zich onder 
meer verplicht tot het betalen van de grondkosten. De aannemer verplicht zich met het tekenen van 
de aannemingsovereenkomst tot de bouw van de hotelsuite en de parkeergarage. Hiervoor betaalt u de  
aanneemsom in (bouw)termijnen aan de aannemer al naar gelang de bouw vordert. Na ondertekening 
worden de koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst naar de notaris verzonden. De notaris zal 
zorg dragen voor de akte van eigendomsoverdracht, ook wel de ‘leveringsakte’ genoemd.

Ongeveer 50% van de totale koop- en aanneemsom is te kwalificeren als koopsom van het 
appartementsrecht inclusief  inventaris-, interieur- en inrichtingspakket en deze aankoop wordt betaald 
bij notariële overdracht en ongeveer 50% van de totale koop- en aanneemsom is te kwalificeren als 
aanneemsom en zal naar mate de voortgang van de bouw in aanneemtermijnen betaald worden aan de 
aannemer.
 
Notariële leveringsakte 
Uw hotelsuite wordt na de aankoop notarieel geleverd middels een notariële akte van levering. 
Voorafgaand aan de levering is het te bouwen gebouw al notarieel gesplitst in appartementsrechten. In de 
leveringsakte zijn naast de eigendomsoverdracht ook de bepalingen uit de splitsingsakte opgenomen.

Een model exemplaar van de gesplitste koop- en aannemingsovereenkomst alsook van de notariële 
splitsingsakte zullen worden opgenomen in de kopersmap.

Exploitant/hotelier 
Een exploitatie-maatschappij van de Noorlander Groep  zal zorgdragen voor de exploitatie van het hotel 
en het restaurant. Dit betreft alles wat te maken heeft met het dagelijks beheer, exploitatie, verhuur, 
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marketing, hoteldiensten, hospitality en het restaurant. Tevens wordt ervoor gezorgd dat het hotel 
optimaal presteert, waarmee u een optimaal rendement zult behalen.

Om voornoemde dienstverlening goed vast te leggen wordt door deze exploitatie-maatschappij 
een beheer- en exploitatie-overeenkomst met iedere eigenaar van een hotelsuite gesloten. In deze 
overeenkomst ligt goed vast wat partijen over en weer van elkaar mogen verwachten en wat de financiële 
afspraken zijn. Insteek is dat de eigenaars van de hotelsuites geheel ontzorgd worden.

Een model exemplaar van voornoemde exploitatie- en beheerovereenkomst tussen de hotel-exploitant
en u als eigenaar is uiteraard voor u beschikbaar.

Vereniging(en) van Eigenaren 
Het eigendom in Boutiquehotel Duynrijck wordt gesplitst in appartementsrechten door middel van een
hoofd- en ondersplitsing. Hiermee zal een hoofd-VvE (bestaande uit de ‘delen’ restaurant en hotel) 
ontstaan en een onder-VvE waarbij het hotel wordt ondergesplitst in 40 hotelsuites en een parkeergarage 
met 27 parkeerplaatsen.

De hoofd-VvE (officieel genaamd: VvE Boutiquehotel Duynrijck) ziet toe op het beheer en onderhoud 
van het gehele gebouw (dus hotel, restaurant, parkeergarage en buitenruimtes). De onder-VvE (officieel 
genaamd: VvE Hotelsuites en Parkeerplaatsen Boutiquehotel Duynrijck) ziet toe op het beheer en 
onderhoud specifiek van het hotelgedeelte en de parkeergarage binnen het gebouw. De onder-VvE 
(hotelgedeelte en parkeergarage) heeft uiteraard ook zitting in de hoofd-VvE.

U koopt dus een (onder)appartementsrecht rechtgevende op uw eigen hotelsuite als onderdeel van het 
hotelcomplex met een onverdeeld aandeel in de gemeenschappelijke ruimten (zoals gangen, trappartijen, 
buitenruimtes en parkeergarage).
 
Bijdrage onderhoud 
Alle hotelsuites vormen een appartementsrecht waarmee u bij aankoop van rechtswege lid wordt van 
de Vereniging van Eigenaren. U betaalt periodiek een bijdrage aan de onder-VvE (VVE Hotelsuites en 
Parkeerplaatsen Boutiquehotel Duynrijck). Vanuit deze bijdrage aan de onder-VvE vindt ook de afdracht 
plaats aan de hoofd-VvE. Dankzij deze structuur met VvE’s geschiedt al het onderhoud en beheer centraal 
en uniform en blijft het hotel in een uitstekende conditie.

De Verenigingen van Eigenaars gaan met betrekking tot planmatig gebouwonderhoud, alsmede 
servicecontracten en keuringen en inspecties van installaties, overeenkomsten aan met gerenommeerde 
partijen. Hiermee is gewaarborgd dat het gebouw in excellente staat van onderhoud blijft.

De VvE stelt jaarlijks een begroting op voor de te verwachten kosten en dotatie aan onderhoudsreserves. 
Deze begroting wordt bij meerderheid van stemmen door de leden van de Vereniging van Eigenaars 
vastgesteld. Basis van de jaarlijkse begroting is een meerjaren onderhoudsplanning (MJOP). Dit MJOP is 
ter inzage beschikbaar.

Het dagelijkse beheer, vuilafvoer, schoonmaak, klein dagelijks onderhoud zal worden uitgevoerd door 
de hotel-exploitant die hiervoor ook een vergoeding ontvangt. Daarnaast zal de VvE een servicekosten 
bijdrage berekenen en vindt er opbouw van reserves plaats waaronder een reservering (6,67% per jaar) 
voor vervanging van het interieur na 15 jaar.
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Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) 
Inzake alle kosten voor de VvE’s is een zeer nauwkeurige begroting opgesteld, waaraan ook een Meerjaren 
Onderhoudsplan (MJOP) voor het gebouw ten grondslag ligt. Deze MJOP voorziet in een nauwkeurige 
planning van het periodiek onderhoud van alle onderdelen van het gehele gebouw voor de eerste 25
jaar na oplevering van het gebouw en alle te verwachten onderhoudskosten en reserveringen voor groot 
onderhoud. Middels deze zeer uitgebreide MJOP ligt dus feitelijk een onderhoudsbegroting en -planning 
voor een zeer lange periode vast. Doordat de VvE’s (feitelijk dus de eigenaars) zich committeren aan deze 
MJOP is een zorgvuldige instandhouding van het gebouw voor de lange termijn veiliggesteld.
Per hotelsuite is er op deze basis een voorlopige VvE-bijdrage berekend. Deze VvE-bijdrage is ook 
meegenomen in de rendementsberekeningen (zie verderop in deze Facts and Figures). Hiermee zijn alle 
kosten gedekt die te maken hebben met onderhoud, services, keuringen en dergelijke en waarmee het 
gebouw dus in excellente staat blijft. Dit is belangrijk in het licht van een gezonde en optimale exploitatie 
van het hotel. Voor nu en in de toekomst.
 
Onderhoud inventaris 
Ook de afschrijving en het vervangingsonderhoud van de inventaris van de hotelsuites verloopt via een 
reservefonds in de VvE. Op deze manier is veiliggesteld dat de middelen aanwezig zijn om de inventaris 
en inrichting op termijn te vervangen. De afschrijving op de inventarispakketten is vanzelfsprekend ook 
opgenomen in de rendementsberekeningen van de diverse typen hotelsuites. In de berekeningen is een 
afschrijftermijn opgenomen van 15 jaar derhalve 6,67% per jaar.
 
Dagelijks beheer 
In de dagelijkse gang van zaken zullen de VvE’s en de eigenaars ontzorgd worden door de hotel-
exploitant. Voorts zal er een professionele VvE-beheerder worden gecontracteerd die ervoor zorgt dat 
alle kosten worden betaald, reserves worden opgebouwd en opbrengsten periodiek worden uitbetaald. 
Alles wordt keurig geadministreerd en de VvE-beheerder fungeert als ‘spreekbuis’ naar de eigenaars en 
de hotel-exploitant. Deze VvE-beheerder zal ook de jaarlijkse eigenarenvergaderingen organiseren en in 
goede banen leiden. Vanuit de leden van de VvE’s (eigenaars van een hotelsuite) zal een bestuur worden 
gekozen.
 
VvE bijdrage 
De bijdrage aan de VVE Hotelaccommodaties en Parkeergarage Boutiquehotel Duynrijck is voorlopig 
vastgesteld op € 36 per m2 gebruiksoppervlakte per jaar. Dit is exclusief  de 6,67% afschrijving per 
jaar voor het inventarispakket. De VvE-bijdrage kan in de toekomst wijzigen indien dit op basis van de 
begroting door de VvE-leden noodzakelijk wordt geacht.
Hierin zit dus een zeer ruim pakket kosten verwerkt. Ook alle kosten die betrekking hebben om het 
gebouw er perfect uit te laten zien in het kader van de hotelexploitatie. De VvE-bijdragen zijn opgenomen 
in de rendementsberekeningen.

Met betrekking tot de VvE’s worden de volgende zaken opgenomen in de kopersmap:

• Splitsingsakte en splitsingstekening hoofd-VvE;
• Splitsingsakte en splitsingstekening ondersplitsing/onder-VvE (hotelsuites en parkeerplaatsen);
• Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP).
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5. Verhuurorganisatie
 
Verhuur, exploitatie en beheer van Boutiquehotel Duynrijck - alsmede alle hospitality - zullen worden 
uitgevoerd door een exploitatie-maatschappij van de Noorlander Groep.

Boutiquehotel Duynrijck is vanwege de ruime differentiatie en de mogelijkheid van verhuur van gesplitste 
eenheden ideaal als hotel voor de ‘short-stay’ gast die één dag of  enkele dagen verblijft, alsook voor de 
‘long- stay’ gasten die een royaler dubbele hotel(familie)suite bijvoorbeeld zien als een ideale uitvalsbasis 
voor een heerlijke vakantie van één of  meerdere weken. Alles is mogelijk in boutiquehotel Duynrijck. De 
Noorlander Groep richt zich daarbij primair op de leisure-markt en de wellbeing-gast. 
 
Restaurant Duynrijck 
De ambities met restaurant Duynrijck zijn hoog.

Restaurant Duynrijck vormt het culinaire centrum voor de hotelgast, maar biedt ook een warm en 
culinair welkom aan gasten van buitenaf. Restaurant Duynrijck zal in ieder geval - als culinaire trekker 
- een belangrijke rol spelen in de marketing- en verhuuractiviteiten van het hotel en een positieve 
bijdrage leveren aan het rendement. U als eigenaar ziet er bij eigen gebruik van uw hotelsuite natuurlijk 
ook naar uit om aan het einde van een heerlijke stranddag, prachtige fietstocht of  een wandeling in 
het naastgelegen Nationaal Park Hollandse Duinen de dag te eindigen met een goed glas wijn en een 
heerlijk gerecht. De Noorlander Groep heeft veel ervaring in de succesvolle exploitatie van restaurants; 
de restaurants “Salt” en “Copper” gaan zich bezighouden met de invulling van dit restaurant. Andere 
bekende restaurants van de Noorlander Groep zijn “La Tour”, “Brasserie La Terrasse” en “Breakers Beach 
House”. 
 
Verhuur van uw hotelsuite   
De verhuur en het beheer van uw hotelsuite zal zorgvuldig worden opgezet door een exploitatie-
maatschappij van de Noorlander groep middels de exploitatie- en beheerovereenkomst welke ook 
gevoegd wordt in de kopersmap.

Hiervoor ontvangt deze hotel-exploitant jaarlijks 28% over de directe, zuivere huurinkomsten exclusief  
BTW ter dekking van de directe kosten welke gemoeid zijn met de exploitatie voor het verhuren van de 
hotelsuites. Hieronder vallen de schoonmaakkosten, vervanging van het linnengoed, touroperators en 
beheerkosten. Over het saldo van de directe, zuivere huurinkomsten exclusief  BTW minus deze 28% 
directe kosten, ontvangt de hotel-exploitant  een vergoeding van 20% in verband met alle marketing- en 
verhuuractiviteiten en 2% voor de het dagelijks klein onderhoud zodat alles er tip top blijft uitzien! 

In de rendementsberekening is een en ander onderverdeeld. Op grond van de overeenkomst tussen de 
hotel-exploitant en u als eigenaar van een hotelsuite zal de hotel-exploitant zich uiteraard maximaal 
inspannen om een zo goed mogelijke bezettingsgraad tegen zo goed mogelijke prijzen te realiseren.
Op basis van de te verwachten performance is een reële rendementsprognose opgesteld zoals gevoegd in 
deze Facts and Figures.
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De hotel-exploitant  keert op basis van de daadwerkelijk ontvangen verhuursom van alle hotelsuites,
na aftrek van de betaalde energiekosten, voornoemde exploitatiekosten (28%), 
verhuurbemiddelingskosten (20%), vergoeding klein onderhoud (2%),  servicekosten VVE en reservering 
vervanging interieur (6,67% per jaar) het gehele saldo per kwartaal uit aan de respectievelijke eigenaren 
van de hotelsuites. Dit geschiedt heel eerlijk op basis van de m2-gebruiksoppervlakte van elke hotelsuite. 
Door deze opzet profiteert iedereen op gelijke basis van de bezetting.

De hotel-exploitant zal dus per kwartaal de servicekosten en reservering vervanging interieur aan de VVE
uitbetalen.

Deze VvE draagt zorg voor betaling van de kosten volgens de VvE-begroting, inclusief  opbouwreserves, 
waaronder een reservering (6,67% per jaar) voor vervanging van het interieur na 15 jaar. 

De eigenaren betalen daarnaast zelf  nog de zakelijke lasten en belastingen. In de rendements-prognose 
ziet u deze posten heel overzichtelijk terug.

(Dagelijks) beheer en services in en rondom het gebouw (project) 
Om te zorgen dat het hotel er altijd ‘piekfijn’ bij blijft staan zal de hotel-exploitant ook zorgdragen voor 
zaken als schoonmaak, vuilafvoer, raambewassing, tuinonderhoud, conciërge-diensten en allerhande 
andere services. Deze zaken maken ook deel uit van zijn takenpakket en is eveneens inbegrepen in de 
exploitatie- en beheerovereenkomst.

Voorbereiding en start verhuur/exploitatie 
De hotel-exploitant zal - direct na oplevering van het project - de eerste gasten bij Boutiquehotel 
Duynrijck verwelkomen. De hotel-exploitant zal daarvoor reeds in 2024 voorbereidingen treffen en de 
verhuur nauwkeurig voorbereiden zodat al voor de oplevering het verhuurproces en de werving kan 
beginnen. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van de marketing- en sales organisatie van Grand Hotel 
Huis ter Duin, deze bestaat uit een bezettingsgraad van in totaal ca. 9 personen.

6. Verhuur en eigen gebruik
 
Als eigenaar van een hotelsuite stelt u deze tezamen met de parkeergarage gedurende het gehele jaar 
exclusief  voor verhuur beschikbaar aan de hotel-exploitant die het exclusieve recht heeft op verhuur en 
exploitatie. Voor een gezonde jaarrond exploitatie van het hotel is het van belang om over alle hotelsuites 
met parkeergarage te kunnen beschikken en daarmee voor u een fraai rendement te realiseren.
 
‘Sociaal rendement’ 
Uw investering in recreatief  onroerend goed moet echter niet alleen zakelijk interessant zijn, maar 
u moet er ook plezier aan kunnen beleven. Daarom heeft u binnen de overeenkomst per jaar ook 
de mogelijkheid om uw hotelsuite maximaal 15 dagen tegen een gereduceerd tarief/eigenaarstarief   
(eigenaarstarief  = 30% korting op de reguliere kamerprijs)  gebruik te maken van de eigen hotelkamer 
in overleg met de exploitant ten aanzien van de beschikbaarheid en in beginsel niet tijdens vakanties en 
officiële feestdagen. De  hotel-exploitant zal medewerking geven op basis van de beschikbaarheid en als 
alternatief  een gelijkwaardige hotelsuite aanbieden mits beschikbaar.
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7. Inkomsten en kosten 
(rendementsprognose)
 
Er is gekozen voor een heel eenvoudige structuur waarin u als eigenaar, samen met de hotel-exploitant de 
hoofdrolspelers vormt. Zo min mogelijk loketten en een zeer overzichtelijke financiële structuur bedoeld 
om u zoveel als mogelijk te ontzorgen. 

De hotel-exploitant maakt ieder kwartaal een afrekening op voor de eigenaars van de hotelsuites. 
Vervolgens worden op basis van de m2 gebruiksoppervlakte (oppervlakte van de hotelsuite) de 
opbrengsten verdeeld en uitbetaald binnen 1 maand.

Als eigenaar betaalt u uit uw netto verhuuropbrengsten zelf  vervolgens alleen nog maar de zakelijke
lasten en belastingen. Hoe eenvoudig kan het zijn!

De zakelijke lasten en belastingen (2023) zijn de volgende:

Gemeente Noordwijk:
OZB-eigenaren niet-woningen: 0,1982% van de WOZ-waarde;

Hoogheemraadschap van Rijnland:
Zuiveringsheffing per vervuilingseenheid: € 65,85
Omslag gebouwd van de WOZ-waarde:  0,0217%

Het is wellicht erg uitvoerig, maar netto rendement is in dit project ook écht netto rendement in 
tegenstelling tot veel andere projecten waar vaak kostencomponenten niet meegerekend worden, maar 
die er wel degelijk zijn.

Rendementsprognose 
Deze prognose is mede gebaseerd op de marktrapporten van Horwath HTL .
Voor alle categorieën hotelsuites is door de ontwikkelaar zorgvuldig een rendementsprognose 
samengesteld. Deze prognose is gebaseerd op een defensieve inschatting van de bezettingsgraad en 
daarmee samenhangend de verhuuropbrengsten in de eerste 4 volledige jaren na de opening. Alhoewel 
er sprake is van een uiterst zorgvuldige samenstelling is de prognose gebaseerd op verwachtingen van de 
verhuurprestaties. De in de rendementsprognose vermelde nettoresultaten zijn dan ook de te verwachten 
resultaten en kunnen (uiteraard) niet worden opgevat als een garantie.
 
Toelichting componenten rendementsprognose 
Gemiddelde effectieve kamerprijs per nacht.
Per categorie hotelsuite (elf  typen) is er een gemiddelde (over het jaar bezien) kamerprijs bepaald. 
Deze gemiddelde kamerprijs (ADR) ontwikkelt zich van jaar 1 t/m jaar 4 en zal daarna vermoedelijk 
het prijsindexcijfer volgen. De kamerprijs is de ‘kale’ kamerprijs exclusief  BTW en exclusief  zaken als 
ontbijt en parkeren. De kamerprijs zoals opgenomen in de rendementsprognose betreft de gemiddelde 
nachtprijs voor het gehele object; ook als het object bestaat uit meerdere kamers.
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Bezettingsgraad 
Voor de bezettingsgraad is een defensieve inschatting gemaakt, voor het eerste volle jaar van 69%, het 
tweede jaar van 71%, het derde jaar van 73% en voor het vierde jaar van 75%.

Directe exploitatiekosten 
Aan directe exploitatiekosten zoals housekeeping, schoonmaak, bad- en bedlinnen, marketing en 
touroperators etc, zodat u er geen omkijken naar heeft en natuurlijk de zorg dat het de hotelgasten 
aan niets ontbreekt, hanteert de hotel-exploitant een vaste fee van 28% over de directe, zuivere 
huurinkomsten exclusief  BTW.

Bemiddelingsprovisie 
De hotel-exploitant draagt zorg voor de verhuur van alle hotelsuites met parkeergarage in Boutiquehotel 
Duynrijck. Over het saldo van de directe zuivere huurinkomsten exclusief  BTW minus de 28% directe 
exploitatiekosten, ontvangt de hotel-exploitant een vaste vergoeding van 22%. Eveneens draagt de hotel-
exploitant ervoor zorg dat de kamers en de overige hotelruimtes doorlopend in optimale staat verkeren 
door het noodzakelijke dagelijks klein onderhoud uit te voeren. Hiervoor is een vergoeding van 2% 
begrepen in de vergoeding van 22%.

Energiekosten 
Het energieverbruik door de hotelgast is versleuteld in de kamerprijs van uw hotelsuite. Het totale 
energieverbruik wordt afgerekend door de hotel-exploitant en wordt volledig doorberekend.
De energiekosten zijn een inschatting op basis van een externe BENG-berekening (Bijna Energie Neutraal 
Gebouw) bij regulier verbruik exclusief  gebruiksapparatuur. Hierop is een genormaliseerd energietarief  
toegepast van € 0,20 per KWh exclusief  BTW. Dit tarief  kan echter fluctueren. Boutiquehotel Duynrijck 
is een bijzonder duurzaam gebouw dat door al haar voorzieningen (WKO- verwarmingsinstallatie en 
hoogwaardige isolatievoorzieningen) een gunstig energieverbruik kent.
  
Reserveringsfonds afschrijving inventaris 
Om de exploitatie van het hotel op lange termijn op hetzelfde hoogwaardige niveau te handhaven, zal 
de inrichting en inventaris van het hotel en de hotelsuites in topconditie moeten blijven. Toekomstige 
investeringen om  het interieur in de tijd mee te laten gaan zijn daarvoor ook nodig. In de praktijk leidt 
dit vaak tot problemen wanneer van eigenaars op enig moment een forse investering verlangd wordt. 
De ontwikkelaar heeft er daarom voor gekozen om direct bij aanvang bij de (onder) VVE Hotelsuites 
en parkeerplaatsen Boutiquehotel Duynrijck een reservefonds te creëren dat voorziet in onderhoud 
en vervanging van de inventarissen na een termijn van 15 jaar. In dit reservefonds vindt de verplichte 
reservering plaats.
 
VvE Bijdrage 
Afhankelijk van uw type hotelsuite betaalt u (naar rato van het breukdeel dat gebaseerd is op de m2- 
oppervlakte gebruiksoppervlakte) een bijdrage aan de (onder)VVE Hotelsuites en parkeerplaatsen 
Boutiquehotel Duynrijck. Deze VvE draagt vervolgens haar bijdrage af  aan de hoofd-VvE van waaruit het 
onderhoud van het gehele gebouw wordt voorzien.
 
Netto resultaat en netto rendement 
Hier draait het voor u als eigenaar feitelijk om! Naast het plezier van het bezit van uw eigen hotelsuite aan 
zee, is het financieel rendement vanzelfsprekend belangrijk. De netto opbrengsten zijn ook daadwerkelijk 
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netto. Alle kosten met betrekking tot uw bezit in Boutiquehotel Duynrijck zijn reeds in mindering 
gebracht in de nauwkeurige rendementsberekening (prognose). LET OP: de vermelde netto resultaten zijn 
gebaseerd op een verwachting en nauwkeurige prognose. De mate van eigen gebruik (hoeveelheid eigen 
gebruik, perioden van eigen gebruik en last minute versus verder vooruit boeken) zal invloed hebben op 
de huurinkomsten en dus het rendement.

In de rendementsprognose is rekening gehouden met het feit dat de kosten (en opbrengsten) ieder jaar 2% 
stijgen (aanname index). Alle kosten en inkomsten luiden exclusief  BTW.
Per type (zoals eerder uiteengezet in dit document) zien de rendementsprognoses op basis van de 
hiervoor benoemde posten en kengetallen er als volgt uit:

EXPLOITATIEBEREKENING versie januari 2023
Kamerprijzen exclusief 9% BTW en exclusief ontbijt

Type jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4
Gemiddelde effectieve kamerprijs excl 9% OB (ADR) A/C/D/E/K  € 125,0  € 128,8  € 132,6  € 136,6 

GBO hotelkamer 27,9 - 28,6 m2
Aantal 30 stuks
Gemiddelde effectieve kamerprijs excl 9% OB (ADR) J  € 145,0  € 149,4  € 153,8  € 158,4 
GBO hotelkamer 37,9 m2
Aantal 2 stuks
Gemiddelde effectieve kamerprijs excl 9% OB (ADR) G/H/I  € 230,0  € 236,9  € 244,0  € 251,3 
GBO hotelkamer 44,3 - 49,5 m2
Aantal 7 stuks
Gemiddelde effectieve kamerprijs excl 9% OB (ADR) F  € 260,0  € 267,8  € 275,8  € 284,1 
GBO hotelkamer 61,4 m2
Aantal 1
Opbrengst parkeren a € 25 per dag over 27 parkeerplaatsen  € 25,00  € 25,75  € 26,52  € 27,32 
Aantal 27
Bezettingsgraad 69% 71% 73% 75%

Bruto huurinkomsten per jaar conform prognose exploitant  € 1.658.432,3  € 1.757.697,8  € 1.861.426,8  € 1.969.797,5 
Directe kosten exploitatie
Services voor verhuur; linnen, schoonmaak, beheer en 
touroperators

28%  € 464.361,0  € 492.155,4  € 521.199,5  € 551.543,3 

Huurinkomsten minus directe kosten  € 1.194.071,2  € 1.265.542,4  € 1.340.227,3  € 1.418.254,2 
Vergoeding ivm marketing- en verhuuractiviteiten
(20% van huur minus directe kosten) 20%  € 238.814,2  € 253.108,5  € 268.045,5  € 283.650,8 
Vergoeding klein onderhoud 2%  € 23.881,4  € 25.310,8  € 26.804,5  € 28.365,1 
Bruto huuropbrengst beleggers  € 931.375,6  € 987.123,1  € 1.045.377,3  € 1.106.238,3 
Afschrijving inventaris (€ 1.000.000) 6,67%  € 66.666,7  € 66.666,7  € 66.666,7  € 66.666,7 
Energiekosten (€ 48.000)  € 48.000,0  € 49.440,0  € 50.923,2  € 52.450,9 
Bijdrage VVE (1.308 m2; € 36 per m2)  € 47.102,0  € 48.515,1  € 49.970,5  € 51.469,6 
Netto huuropbrengst  € 769.606,9  € 822.501,4  € 877.816,9  € 935.651,1 
Per m2 gebruiksoppervlakte  € 588,4  € 628,8  € 671,1  € 715,3 
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HUUROPBRENGSTEN PER JAAR PER KAMER
Type jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4

Rendementsberekening A  € 16.415,9  € 17.544,2  € 18.724,1  € 19.957,7 
Koopsom  € 263.878,2 6,2% 6,6% 7,1% 7,6%
Zakelijke lasten en belastingen  € 715,1  € 729,4  € 744,0  € 758,9 
Netto opbrengst  € 15.700,8  € 16.814,7  € 17.980,0  € 19.198,8 
Netto rendement 6,0% 6,4% 6,8% 7,3%

C0  € 16.474,8  € 17.607,1  € 18.791,2  € 20.029,2 
Koopsom  € 264.824,0 6,2% 6,6% 7,1% 7,6%
Zakelijke lasten en belastingen  € 716,6  € 731,0  € 745,6  € 760,5 
Netto opbrengst  € 15.758,1  € 16.876,1  € 18.045,6  € 19.268,7 
Netto rendement 6,0% 6,4% 6,8% 7,3%

C1 en D  € 16.827,8  € 17.984,4  € 19.193,9  € 20.458,4 
Koopsom  € 270.498,8 6,2% 6,6% 7,1% 7,6%
Zakelijke lasten en belastingen  € 729,2  € 743,8  € 758,6  € 773,8 
Netto opbrengst  € 16.098,6  € 17.240,6  € 18.435,2  € 19.684,6 
Netto rendement 6,0% 6,4% 6,8% 7,3%

 E  € 16.886,6  € 18.047,2  € 19.261,0  € 20.530,0 
Koopsom  € 271.444,6 6,2% 6,6% 7,1% 7,6%
Zakelijke lasten en belastingen  € 731,3  € 745,9  € 760,8  € 776,0 
Netto opbrengst  € 16.155,4  € 17.301,4  € 18.500,2  € 19.753,9 
Netto rendement 6,0% 6,4% 6,8% 7,3%

 F  € 36.126,8  € 38.609,8  € 41.206,4  € 43.921,2 
Koopsom  € 580.721,2 6,2% 6,6% 7,1% 7,6%
Zakelijke lasten en belastingen  € 1.415,1  € 1.443,4  € 1.472,2  € 1.501,7 
Netto opbrengst  € 34.711,7  € 37.166,4  € 39.734,1  € 42.419,5 
Netto rendement 6,0% 6,4% 6,8% 7,3%
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 G  € 29.125,0  € 31.126,8  € 33.220,1  € 35.408,8 
Koopsom  € 468.171,0 6,2% 6,6% 7,1% 7,6%
Zakelijke lasten en belastingen  € 1.166,2  € 1.189,6  € 1.213,3  € 1.237,6 
Netto opbrengst  € 27.958,8  € 29.937,2  € 32.006,8  € 34.171,2 
Netto rendement 6,0% 6,4% 6,8% 7,3%

 H  € 26.065,4  € 27.856,9  € 29.730,3  € 31.689,1 
Koopsom  € 418.989,4 6,2% 6,6% 7,1% 7,6%
Zakelijke lasten en belastingen  € 1.058,1  € 1.079,2  € 1.100,8  € 1.122,8 
Netto opbrengst  € 25.007,3  € 26.777,6  € 28.629,5  € 30.566,3 
Netto rendement 6,0% 6,4% 6,8% 7,3%

 I  € 28.830,8  € 30.812,4  € 32.884,6  € 35.051,1 
Koopsom  € 463.442,0 6,2% 6,6% 7,1% 7,6%
Zakelijke lasten en belastingen  € 1.156,4  € 1.387,6  € 1.665,2  € 1.998,2 
Netto opbrengst  € 27.674,5  € 29.424,7  € 31.219,4  € 33.052,9 
Netto rendement 6,0% 6,3% 6,7% 7,1%

 J  € 22.299,8  € 23.832,4  € 25.435,2  € 27.111,0 
Koopsom  € 358.458,2 6,2% 6,6% 7,1% 7,6%
Zakelijke lasten en belastingen  € 924,3  € 942,7  € 961,6  € 980,8 
Netto opbrengst  € 21.375,5  € 22.889,7  € 24.473,6  € 26.130,2 
Netto rendement 6,0% 6,4% 6,8% 7,3%

 K  € 16.533,6  € 17.669,9  € 18.858,3  € 20.100,8 
Koopsom  € 265.769,8 6,2% 6,6% 7,1% 7,6%
Zakelijke lasten en belastingen  € 719,3  € 733,7  € 748,4  € 763,3 
Netto opbrengst  € 15.814,3  € 16.936,2  € 18.109,9  € 19.337,4 
Netto rendement 6,0% 6,4% 6,8% 7,3%
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8. Koopsom van uw hotelsuite in 
Boutiquehotel Duynrijck
 
De eenheden die voor verkoop in aanmerking komen zijn benoemd op de prijslijst die onderdeel uitmaakt 
van de documentatieset. Gemiddeld zijn de koop-/aanneemsommen per categorie als volgt:
 
2-persoons Hotelsuite type A & C0 & K
Prijsniveau gemiddeld € 265.000 exclusief  BTW, Vrij Op Naam, inclusief  aandeel in het eigendom van de 
parkeergarage en volledige inventaris en inrichting.

2-persoons Hotelsuite type C1 & D & E
Prijsniveau gemiddeld € 272.000 exclusief  BTW, Vrij Op Naam, inclusief  aandeel in het eigendom van de
parkeergarage en volledige inventaris en inrichting.

2-persoons Hotelsuite type J
Prijsniveau € 360.000 exclusief  BTW, Vrij Op Naam, inclusief  aandeel in het eigendom van de
parkeergarage en volledige inventaris en inrichting.

4-persoons dubbele Hotel(familie)suite type F
Prijsniveau € 580.000 exclusief  BTW, Vrij Op Naam, inclusief  aandeel in het eigendom van de
parkeergarage en volledige inventaris en inrichting.

4-persoons dubbele Hotel(familie)suite type G & I
Prijsniveau € 465.000 exclusief  BTW, Vrij Op Naam, inclusief  aandeel in het eigendom van de
parkeergarage en volledige inventaris en inrichting.

4-persoons dubbele Hotel(familie)suite type H
Prijsniveau € 420.000 exclusief  BTW, Vrij Op Naam, inclusief  aandeel in het eigendom van de
parkeergarage en volledige inventaris en inrichting.

De BTW 
Over de aankoopsom van uw hotelsuite, alsmede de inventaris en inrichting, is 21% BTW verschuldigd. 
Omdat u uw hotelsuite (verplicht) in verhuurbemiddeling en beheer geeft aan de exploitant, vordert u de 
BTW na aankoop volledig terug.  U dient hiervoor dan wel een BTW-nummer bij de Belastingdienst aan te 
vragen. Dit kan ook als privé-persoon waarbij u de hotel-suite als belegging in Box-3 aanhoudt. Voor meer 
informatie hieromtrent verwijzen wij naar de paragraaf  ‘fiscaliteiten’ in deze Facts & Figures brochure. 
De koop-/aankoopsom is Vrij Op Naam, hetgeen betekent dat alle kosten met betrekking tot de aankoop 
en overdracht zijn inbegrepen.
 
Betalingsstructuur 
Bij de notariële levering - welke normaliter na de aankoop plaatsheeft - betaalt u het gronddeel van 
de gesplitse koop- en aanneemsom. De bouwtermijnen betaalt u naar rato van de voortgang van het 
bouwproces. Zo lopen uw betalingen ook keurig in de pas met de voortgang van dit bouwproces. Ongeveer 
50% van de totale koop-/aanneemsom is te kwalificeren als koopsom appartementsrecht (grondaandeel 
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+ ontwikkelkosten + inrichting en inventaris) en ongeveer 50% als aanneemsom. De 50% ten behoeve van 
het grondaandeel van het appartementsrecht betaalt u als koper bij de notariële levering en de overige 
50% in termijnen aan de aannemer gedurende het bouwproces. De laatste termijn betaalt u zodra alles 
keurig is opgeleverd. Er zal ter meerdere zekerheid van de juiste oplevering een 5% van de aanneemsom 
in depot blijven bij de notaris.

Deze betalingsstructuur is nader uitgewerkt in de koop- en aannemingsovereenkomst welke integraal 
onderdeel uitmaakt van de kopersmap.

9. Technische Installaties
 
De technische installaties nemen een steeds prominentere rol in bij de bouw van een hotel. Door deze 
installaties op een zorgvuldige wijze te ontwerpen en aan te brengen is het mogelijk naast een verhoogd 
comfort ook energiebesparingen te realiseren. Dit heeft een directe invloed op het milieu, maar ook op de 
energiekosten van de gebruiker. Duurzame installaties brengen dus op meerdere fronten voordelen.

Naast een schitterend ontwerp, heeft het hotel een hoog duurzaamheidsgehalte. Het Boutiquehotel 
Duynrijck is getoetst aan de huidige BENG-eisen (Bijna EnergieNeutraal Gebouw). Dit betekent dat het 
hotel zeer energiezuinig is, waardoor het gebruik van fossiele brandstoffen tot een minimum wordt 
beperkt en de eigenaren kunnen profiteren van lage energielasten. Er is tevens getracht de installaties zo 
in te richten dat er sprake is van duidelijkheid en eenvoud in gebruik zonder dat dit een negatieve invloed 
heeft op het comfort.

Verwarming en koeling 
Boutiquehotel Duynrijck zal worden verwarmd met behulp van een WKO-installatie (Warmte Koude 
Opslag-installatie). Deze warmtepompen halen op een energiezuinige manier warmte uit de bodem en 
geven deze warmte af  aan een vloerverwarmingsinstallatie. Dit systeem kan tevens worden gebruikt om 
te koelen in de zomer. Het hotel verbruikt dus geen gas meer om (de kamers) te verwarmen en te koelen.

Een warmtepomp is een verwarmingsinstallatie die op een heel energiezuinige wijze warmte 
kan produceren. In tegenstelling tot verwarmen met radiatoren is verwarmen met behulp van 
vloerverwarming uitermate geschikt om met water met een lage temperatuur de ruimte op temperatuur 
te krijgen. Daarom is er voor deze combinatie (warmtepomp met vloerverwarming) gekozen.

Een ander voordeel van deze installatie is dat deze in de warme periode van het jaar gebruikt kan worden 
om te koelen. De slangen in de vloer worden dan gevuld met koud water, waardoor de complete vloer 
gekoeld wordt. Op deze manier is het mogelijk om de temperatuur in de kamer een aantal graden te laten 
zakken.

Het binnenklimaat zal door de gasten worden ervaren als aangenaam. De temperatuur is zeer constant: 
de kamers koelen in de koudere periode van het jaar vrijwel niet af  en er zal geen sprake zijn van tocht of  
andere oncomfortabele luchtstromen. Vloerkoeling in de zomer biedt de mogelijkheid om wederom op 
een zeer gelijkmatige manier de temperatuur op peil te houden.
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Ventilatie-installatie 
Iedere suite is aangesloten op een collectief  ventilatiesysteem. Hier wordt de lucht verwarmd en/of  
gekoeld alvorens deze in de hotelsuite wordt ingeblazen en afgezogen. In het slaapgedeelte van de suite 
wordt de toevoerlucht ingeblazen. De afvoer geschiedt middels zogenaamde afzuigrozetten, welke zijn 
aangebracht in de sanitaire ruimtes (toilet en badkamer).
De algemene verkeersruimtes worden mechanisch geventileerd. Hiervoor worden kanalen en ventielen 
aangebracht. De kanalen worden aangesloten op het collectieve systeem.
Investeren in Boutiquehotel Duynrijck is dus in alle opzichten een duurzame en verantwoorde 
investering.

10. Duurzaamheid
 
In de paragraaf  hiervoor (9. Technische Installaties) is al ingegaan op de installaties in het gebouw. De 
keuze voor de installaties is gemaakt vanuit de wens om een zeer duurzaam, maar ook een buitengewoon 
comfortabel gebouw, te ontwikkelen. Samen met Fore Installatieadviseurs te Sassenheim – vanaf  een 
zeer vroegtijdig stadium als adviseur in het ontwikkelproces betrokken – is een optimaal pakket aan 
installaties uitgezocht voor Boutiquehotel Duynrijck. Een aangenaam verblijf  in alle seizoenen tegen 
een zo gunstige mogelijke energieprijs (laag energieverbruik) was daarbij het uitgangspunt. Uiteraard is 
er ook kritisch gekeken naar de onderhoudscyclus van de installaties en de benodigde reservering voor 
toekomstige vervanging. Immers moeten de VvE-bijdragen ook in balans blijven.

Ten aanzien van de bouwkundige kwaliteit zijn ook zeer hoge normen gesteld. Niet alleen qua esthetica, 
maar ook qua onderhoudscyclus van het gebouw.

Zo is gekozen voor keramische vlakke dakpannen, die het idee geven van een traditioneel met leien 
bedekt dak. Dit geeft op deze manier een zeer lange levensduur en langdurige garanties op o.a. kleur, 
kwaliteit etc. De fraaie kozijnen hebben een nadrukkelijk voor dit gebouw gekozen kleurstelling, maar 
zijn in werkelijkheid uitgevoerd in een hele goede kwaliteit hardhout. Qua houtwerkaccenten in het 
gevelwerk is er gekozen voor een houten gevelbekleding dat al jaren met succes weerstand biedt
tegen de meest wisselvallige weersomstandigheden. Vervaardigd volgens innovatieve procedures voor 
houtdroging en verduurzaming. Deze gevelbekleding wordt gemaakt van Lodgepole Pine, ook wel bekend 
als Noord-Amerikaans grenen. Dit Noord-Amerikaans grenen wordt afgewerkt met een hoogwaardige 
watergedragen acrylaatlak en vergt niet of  nauwelijks onderhoud. Gevels, daken en vloeren kennen 
uiteraard zeer hoge isolatiewaarden en ook het dubbelglas is HR++. De hoge isolatiewaarden zorgen er, 
samen met de geavanceerde installaties en de doordachte ventilatie, voor dat het gebouw een duurzame 
bruikbaarheid heeft.
Zaken als constructies, vloeren, trappen, daken, gevels en dergelijke zijn in overleg met architect, 
constructeur en aannemer allemaal nauwkeurig bepaald en vastgesteld. Hierbij is ook niets aan het toeval 
overgelaten. Voor diegenen die dat nog ééns rustig willen nalezen en bekijken is er in de kopersmap een 
uitgebreidere technische omschrijving opgenomen. 

Natuurlijk wordt een dergelijk luxe project ook aan de binnenzijde opgeleverd volgens de hoogste 
standaards. De architect, de interieurarchitect, de hotel-inrichter en de ontwikkelaar hebben er alles aan 
gedaan om het project naar ongekend “quiet luxury”-niveau te ontwikkelen. Zaken als sanitair, tegelwerk, 
wand-, vloer-, plafondafwerking, verlichting en interieur/inrichting zijn natuurlijk tot in de puntjes 
verzorgd. Daarbij is ook gekozen voor goede en degelijke merken met een modern en eigentijds design.
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In de kopersmap is uitgebreide informatie opgenomen inzake de technische afwerking van het gebouw en 
de hotelsuites; ook ten aanzien van het interieur en de inrichting. Maar u mag er natuurlijk vanuit gaan 
dat hier niets aan het toeval wordt overgelaten en dat de keuzes weloverwogen zijn geweest. Denkend 
vanuit de (toekomstige) doelgroep van Boutiquehotel Duynrijck. Zowel vanuit de kritische gasten als de 
veeleisende eigenaars.

11. Interieurpakket 
 
De hotelsuites worden geleverd met een zeer compleet en luxe inventaris- en interieurpakket. Dit 
pakket werd door de ontwikkelaar in nauwe samenspraak met de hotel-exploitant ontworpen door de 
gespecialiseerde en bekende interieurstudio Mariska Jagt uit Voorschoten, die de zeer belangrijke “quiet 
luxury” ‘look & feel’ zorgvuldig heeft uitgewerkt.

Nico Van Duijn van Nico van Duijn Interior - interieur specialist - levert en plaatst het volledige 
hoogwaardige interieur. Van de luxe boxspring bedden tot styling van de stoffering tot het zitmeubilair. 
De maatwerk kasten worden specifiek gemaakt door Culimaat High End Kitchens; een Nederlandse 
fabrikant van meubels in de hoogste kwaliteit en functionaliteit. Hierdoor bent u verzekerd van 
leveranciers die gespecialiseerd zijn in de levering van hoogwaardige, uiterst kwalitatieve en duurzame 
interieurs voor de hotelbranche en recreatiesector. Alsmede van een smaakvolle inrichting die aansluit bij 
het concept van Boutiquehotel Duynrijck en de beleving van een vakantie nabij duinen, strand en zee.

De hotel-exploitant zorgt er vervolgens voor dat het interieur van de hotelsuites in topstaat wordt 
gehouden en zorgt er tevens voor dat alle items steeds nauwkeurig beoordeeld en gecontroleerd worden.

In de kopersmap wordt uitgebreide documentatie opgenomen inzake de interieurs en de inventaris van de 
hotelsuites.
 
Toekomstige vervanging interieurs 
In de rendementsberekeningen is een post opgenomen (afschrijving/reservering) van jaarlijks 6,67% 
van de waarde die het interieurpakket in de totale aankoopsom vertegenwoordigt. Op die manier is er 
ook altijd een solide voorziening om uw hotelsuite in topconditie te houden. De reserveringen zullen 
centraal verlopen via de VvE, zodat ook gewaarborgd is dat voor alle hotelsuites telkenmale voldoende 
middelen aanwezig zijn. Uniformiteit en kwaliteit is namelijk van belang voor de gehele uitstraling van 
het Boutiquehotel Duynrijck. Nu en in de toekomst. De hotel-exploitant zal leidend zijn als het gaat om 
het proces van innoveren, verbeteren en vervangen van inventaris omdat zij ook moeten zorgen voor een 
topbezettingsgraad. In de overeenkomsten tussen de VvE en de  hotel-exploitant wordt ook nadrukkelijk 
aandacht besteed aan de wijze waarop de hotel-exploitant haar regisserende en sturende rol moet 
vervullen ten aanzien van toekomstige vervangingen van het interieur, de inventaris en de inrichting.

In ieder geval zullen de (toekomstige) middelen daarvoor centraal gedoteerd worden aan een daartoe 
aangewezen fonds van de eigenaars via de administratie, balans en bankrekening van de (onder)VvE 
Hotelsuites en parkeerplaatsen Boutiquehotel Duynrijck.
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12. Toekomstige verkoop
 
Ofschoon wij het ons niet kunnen voorstellen, kan er onverhoopt een situatie ontstaan waarbij u uw 
hotelsuite wenst te verkopen. Het betreft een zeer courante belegging (met een naar verwachting in de tijd 
oplopend rendement) aan de Zuid-Hollandse kust die u weer vrij kunt verkopen in de toekomst.
Uiteraard bent u op dat moment wel gehouden om uw rechtsverhouding met de respectievelijke VvE’s 
en met de hotel-exploitant over te dragen aan de toekomstige koper. Ook moet u de bepalingen aan de 
toekomstige koper opleggen zoals deze blijken uit de splitsingsakten en de leveringsakte waarmee het 
hotelappartement aan u geleverd wordt. U kunt een en ander nalezen in de kopersmap.

13. Fiscaliteiten
 
De meeste kopers van een recreatieve belegging kopen deze in box 3 (Nederlands belastingstelsel). 
Dat betekent dat de waarde van het object (minus eventuele schuld daarop) wordt belast met 
vermogensrendementsheffing.

Er zijn ook kopers die aankopen vanuit een vennootschap. Zij betalen uiteindelijk vennootschapsbelasting 
over het daadwerkelijke netto resultaat uit de belegging (opbrengst minus alle kosten) in tegenstelling
tot de forfaitaire rendementsheffing in box 3 bij aankoop in privé. In sommige gevallen mag er ook een 
afschrijving op de opstal opgevoerd worden en mogen ook rentekosten op een lening worden afgetrokken 
om het resultaat te bepalen.

Als koper (ook een koper in privé) kunt u voor de omzetbelasting aangemerkt worden als BTW- 
ondernemer indien u gaat verhuren (ter beschikking stelt voor de verhuur). Dat betekent dat u een BTW-
nummer aanvraagt (voor zover u dat nog niet heeft) en de BTW op de aankoopsom (grond- en
aanneemsom) en inventaris (na aankoop) terugvordert. De BTW-aangifte geschiedt meestal per kwartaal 
waarbij de BTW over de verhuurinkomsten (9%) wordt afgedragen en de BTW op de kosten (meestal 21%) 
wordt teruggevorderd

Wij adviseren u meer specifieke vragen te stellen aan uw eigen fiscalist of  accountant.

14. Vervolgtraject en vervolgstappen 
(hoe nu verder?)
 
U hebt kennis genomen van:

• Algemene verkoopbrochure en -documentatie;
• Onderhavige Facts and Figures met daarin o.a. ook de juridische structuur en 

rendementsberekeningen; 
• Koopsomlijst.
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En u bent natuurlijk ontzettend enthousiast om verder te gaan met dit project.

In nauwe samenwerking met het instrumenterende Notariskantoor Verhees te Katwijk worden alle 
definitieve stukken en overeenkomsten gereed gemaakt en verwerkt in een kopersmap. Alle contractuele, 
juridische en notariële zaken moeten immers tot in het kleinste detail goed geregeld zijn, de (model) 
gesplitste koop- en aannemingsovereenkomsten zijn daarom in de kopersmap opgenomen. De 
kopersmap zal beschikbaar worden gesteld aan de kandidaat-kopers.

Met de koopbevestiging  stelt u de aankoop van de door u gewenste Hotelsuite(s) veilig, in afwachting van 
de kopersmap en de definitieve gesplitste koop- en aannemingsovereenkomsten. 

15. Koopbevestiging 

Wij stellen u in de gelegenheid een koopbevestiging te ondertekenen die loopt voor een periode van 30 
dagen. U ontvangt dan in deze periode alle contractstukken en onderliggende documenten. Dit stelt u in 
staat om rustig alle stukken te bestuderen om zodoende tot een weloverwogen eindoordeel te komen.

Indien u na ontvangst van de kopersmap met alle onderliggende contractstukken definitief  tot aankoop 
overgaat, tekent u de gesplitste  koop -en aannemingsovereenkomsten en vindt de notariële levering (de 
grond) van het appartementsrecht op afroep met een aanzegtermijn van 30 dagen naar verwachting in 
het 2e kwartaal van 2023 plaats. Gedurende het bouwproces betaalt u de bouwtermijnen naar rato van de 
voortgang van het bouwproces.

Informeert u bij de makelaar naar de mogelijkheden van de koopbevestiging. Er is een blanco versie van 
de koopbevestiging ter inzage beschikbaar.

16. Kopersmap
 
Zoals hiervoor omschreven wordt aan kandidaten die een koopbevestiging zijn aangegaan de (digitale) 
kopersmap toegezonden met daarin alle juridische en financiële onderleggers, zoals deze zijn benoemd 
in deze Facts & Figures Brochure. Het betreft onder andere de volgende elementen (in aanvulling op de 
alsdan reeds ontvangen informatie):
 
• Brochure;
• Facts and Figures; 
• Technische Omschrijving;
• Verkoopplattegronden;
• Uitgebreide omschrijving van het interieur en de inrichting;
• Model exploitatie- en beheerovereenkomst;
• Concept koopakte en blanco aannemingsovereenkomst met algemene voorwaarden;
• Splitsingsakte en splitsingstekeningen van de hoofd-VvE;
• Splitsingsakte en splitsingstekeningen van de onder-VvE;
• Financiële opzet VvE(s) en begroting;
• Meerjarenonderhoudsplan VvE(s) (MJOP).
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 17. Aankoop en levering
 
Alle overeenkomsten met betrekking tot de aankoop en levering van uw hotelsuite zijn zorgvuldig 
opgesteld door Notariskantoor Verhees in Katwijk. Notariskantoor Verhees in Katwijk verzorgt ook de 
notariële levering van uw hotelsuite. De kosten zijn inbegrepen in de Vrij Op Naam koopsom. Eventuele 
aanvullende diensten (hypotheekakte, volmachten, etc) die u nog afneemt bij de notaris zijn voor uw eigen 
rekening. De notaris maakt daar desgewenst graag een voorstel voor. 
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Verkoopinformatie

071 - 361 93 43

info@damenmakelaars.nl

Disclaimer
Genoemde prognoses zijn gebaseerd op verwachtingen voor de toekomst. Hoewel de inhoud van de 
verkoopdocumentatie met de grootste zorg is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde infor-
matie onvolledig is of afwijkt. Aan de verkoopdocumentatie kunnen geen rechten worden ontleend. 
De aanbieder en intermediair(s) zijn met betrekking tot deze aanbieding niet vergunningplichtig 
conform de WFT en AFM en staan dientengevolge niet onder toezicht van de AFM. 
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